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Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Gestão 

do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará – ISSEC, 
lavrada em forma de sumário.   

 

 

 
Data: 03/12/2020 
Hora: 14h 

Local: sala de reunião da SEPLAG. 
 

 

 

 

O Secretário de Planejamento e Gestão, Dr. Ronaldo Borges fez todos bem 1 

vindos à Reunião Ordinária do CONGE, e registrou o prazer e a honra de 2 

participar pela primeira vez de uma reunião deste Conselho. Agradeceu a 3 

presença de todos, Representantes dos Sindicatos de Servidores, e, também 4 

a presença do Secretário Marconi Lemos (CGE) representando o Presidente 5 

Aloísio (CONGE) que não pode comparecer em virtude de reunião, no mesmo 6 

horário, com o Exmo. Senhor Governador; e, do Secretário João Francisco 7 

Freitas representando o Secretário de Saúde Dr. Cabeto. Abriu os trabalhos 8 

passando a palavra ao Conselheiro Olavo que, iniciou agradecendo o 9 

ingresso do Secretário Ronaldo no CONGE. Disse não ser demérito para 10 

ninguém, e nem situação constrangedora nós estarmos hoje falando de 11 

ISSEC. Nós temos uma realidade institucional de Gestão diferenciada, com 12 

um marco temporal fronteiriço. Esse marco temporal, a nível de um ISSEC 13 

passado, terminou no dia 30 de outubro de 2018. Desde o dia 02 de 14 

novembro de 2018 nós estamos vivenciando, erigindo, construindo e aqui, 15 

neste Conselho, continua a edificação institucional, de uma nova realidade 16 

de Gestão. Contra fato concreto não há argumento. Nós estamos hoje aqui, 17 

alicerçados com as devidas motivações para tonificar o Programa de 18 

Assistência à Saúde do Servidor, Secretário Ronaldo, Secretário Marconi e 19 

Secretário João Francisco, já que os demais membros conhecem a nossa 20 

Autarquia. O ISSEC tem uma ferramenta de suma importância no quesito de 21 

transparência e controle social. Essa ferramenta é tecnicamente a evolução 22 

assistencial em saúde: diária, mensal e anual, disponibilizada para o 23 

usuário, virtual/dinâmica/on line, quando do atendimento junto à rede 24 

credenciada da capital e interior. Então, nós hoje estamos dentro de uma 25 

conjuntura de uma assistência melhorada, ampliada e diversificada, capital 26 

e interior, para todos aqueles que se incluem no contexto de usuários do 27 

ISSEC. Nós começamos no dia 02 de novembro de 2018 com, arredondando, 28 

23 mil vidas e hoje nós estamos ultrapassando 80 mil usuários. Sinal de que 29 

o ISSEC está satisfazendo uma pretensão do Exmo. Senhor Governador 30 

Camilo, quando determinou ao ISSEC em momento oportuno, lá em 2015, 31 

que apresentássemos urgentemente uma solução, uma salvaguarda de 32 
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assistência à saúde ao servidor público do estado. E naquela ocasião 33 

assumimos o desafio; hoje, o produto dessa solução está materializado, 34 

realidade institucional, e evidentemente, é uma construção continuada e 35 

estamos edificando. Este Conselho, legalmente é a instância máxima de 36 

Gestão da nossa Autarquia. Finalizada essa introdução, o Conselheiro Olavo 37 

passou a palavra ao Dr. Roberto Magno, Diretor de Negócios da SALUTIS 38 

(Empresa de Assessoria Técnica), para que o mesmo apresentasse o estudo 39 

técnico atuarial do ISSEC/FASSEC, primeiro item da pauta. Dr. Roberto 40 

Magno durante a reunião apresentou o relatório conjuntural, com 41 

informações analíticas detalhadas, dentre outros: da carteira de usuários, 42 

custo assistencial, projeção de custos, projeção das receitas e indicadores. 43 

Concluída a apresentação e debates. O Conselheiro Olavo passou para o 44 

segundo item da pauta: estabelecer reservas técnicas do FASSEC.  Após 45 

apresentação e discussão do item pautado, ficaram deliberados e definidos 46 

três modelos de reservas técnicas de recursos financeiros do FASSEC 47 

(Provisão para Eventos Ocorridos, Provisão para Eventos não pagos e 48 

Reserva para equilíbrio da Sociabilidade das Contribuições) e que as citadas 49 

Reservas sejam revisadas quadrimestralmente pela Empresa de Assessoria 50 

Técnica. Em seguida, O Conselheiro Olavo passou para o terceiro item da 51 

pauta: aplicar índices de reajuste anual das contribuições mensais dos 52 

usuários e aporte governamental. Com relação a este item, os Conselheiros, 53 

após as devidas discussões, deliberaram em não haver reajuste no ano de 54 

2020, com reflexos de majoração de contribuição em 2021; firmando, 55 

contudo compromisso de se realizar constantes avaliações, mediante 56 

cenários apresentado pela Empresa de Assessoria Técnica no transcorrer do 57 

exercício de 2021. A Conselheira Jerusa indagou a CGE sobre a Criação do 58 

Conselho de Usuários no ISSEC. O Secretário Marconi, representando o 59 

Secretário Aloísio, respondeu que a CGE tem trabalhado no sentido de dar 60 

efetividade aos parâmetros da Lei nº 13.460/2017, que dispõe sobre 61 

participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos 62 

da administração pública. Essa Lei se constitui no Código de Defesa do 63 

Usuário de Serviços Públicos, traz inovações como a Ouvidora, funcionando 64 

como instrumento de defesa de direitos, de melhoria da gestão e de 65 

mediação da relação entre cidadão e Estado, além de previsão dos institutos 66 

da Avaliação de Serviços e dos Conselhos de Usuários dos Serviços Públicos. 67 

A Lei é aplicável à União, Estados e Municípios e esses novos institutos 68 

trazidos precisam ser regulamentados em cada ente. A CGE trabalha na 69 

regulamentação desses institutos para o Estado, já tendo sido 70 

regulamentado o Sistema de Ouvidoria por meio de Decreto Estadual n° 71 

33.485, de 21 de fevereiro de 2020. Estão em andamento experiências de 72 

trabalhos coordenados por equipe da CGE para a Avaliação dos Serviços 73 

prestados por alguns órgãos, bem como, foram iniciadas ações no sentido de 74 

propor um modelo para o funcionamento dos Conselhos de Usuários de 75 

serviços prestados pelo Poder Executivo Estadual. Por fim, o Conselheiro 76 

Olavo perguntou se havia mais algum fato ou ato para discussão à 77 
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acrescentar; e, como nada mais foi explicitado, então encerrou a reunião. 78 

ASSINATURAS: Presidente do CONGE: Aloísio Barbosa de Carvalho Neto e; 79 

Conselheiros: Ronaldo Lima Moreira Borges, João Francisco Freitas Peixoto, 80 

José Olavo Peixoto Filho, José Helano Maia, Francisca Jeruza Feitosa de 81 

Matos e, Patrícia Emília Gomes Facó. 82 


